
 

TRAMITACIÓ DEL SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A EMPLEADES 
DE LA LLAR - 4 de maig de 2020 - 

 
 
Qui pot sol·licitar-lo?  
Les persones que estaven donades d'alta en el Sistema Especial d'Empleades de Llar             
abans del 14 de març, dia en què es va declarar d'alarma 
 
Si no estàs d'alta en el sistema especial d'empleats de llar, no podràs accedir a aquest                
subsidi. 
 
En quines situacions? 
Quan amb posterioritat al 14 de març, i durant la vigència de l’estat d’alarma: 
 

1) De manera temporal s'hagi deixat de prestar serveis per causes alienes a la             
seva voluntat, a fi de reduir el contagi pel COVID-19. Tant si s’ha deixat de treballar                
en un o diversos domicilis, fins i tot que s'hagi deixat de treballar de manera total o                 
parcial. 

 
2) Les llars en les que treballa l'empleada de la llar, hagin optat per             

l'acomiadament (article 49.1.k de l'Estatut dels treballadors), o pel desistiment a           
causa de la crisi provocada pel coronavirus. 

 
Què s'ha de presentar per a sol·licitar-ho? 
 

1) Formulari. Aquest subsidi s’ha de sol·licitar omplint el formulari disponible a la            
pàgina web del SEPE: 
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especial-e
mpleados-hogar/Modelo-Solicitud-SEEH_R.pdf 
 
Ompli una ÚNICA SOL·LICITUD, escrigui en lletres MAJÚSCULES i, si la presenta            
presencialment signi la sol·licitud a la zona habilitada.  
 

2) Fotocòpia del document que acrediti la identitat del/la sol·licitant (DNI, NIE,           
TIE), i en el cas, del representant, i de tots els/les empleadors/es: 

 
3) La declaració responsable signada per la part o parts empleadores. Únicament           

es presentarà en els casos que s’hagi vist, de manera temporal, reduïda l’activitat             
total o parcialment a un o varis domicilis. En el cas que hi hagi més d’un/a                
empleador/a s’haurà de presentar una declaració per cadascun dels treballs          
suspesos total o parcialment.  
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Aquesta declaració responsable es realitzarà en el model disponible a la pàgina web             
del SEPE:  
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especial-e
mpleados-hogar/Modelo-Solicitud-SEEH_R.pdf 
 

4) La carta d’acomiadament, o la comunicació del desistiment o la documentació           
acreditativa de la baixa al Sistema Especial d’Empleades de la Llar si s’ha             
quedat sense ocupació per acomiadament o desistiment. En aquest cas no fa falta             
la declaració responsable. 

 
 
Quan i a on presentar la sol·licitud?  
El termini de presentació de la sol·licitud s’inicia el 5 de maig i finalitzarà un mes després                 
de la finalització de l’estat d’alarma. 
 
La sol·licitud pot presentar-se de les següents maneres:  

● ONLINE: Si disposa de DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve, podrà omplir i             
presentar la seva sol·licitud online en el Registre Electrònic General de l’AGE i en la               
SEDE www.sepe.es 

 
● PRESENCIAL: La persona treballadora podrà descarregar i imprimir la sol·licitud i           

presentar-la en qualsevol oficina d'assistència en matèria de registres, incloses les           
oficines de correus, a la següent adreça: 
Unidad Subsidio Empleadas Hogar -Dirección General del Servicio Público de          
Empleo Estatal- Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.  

 
 
Durant quant de temps es podrà cobrar? 
El dret al subsidi naixerà a partir de la data en què es produeixi la reducció total o parcial de                    
l'activitat, o a partir del dia en què s'extingeixi la relació laboral. La durada del subsidi                
extraordinari s'estendrà des d'aquesta data fins a l'últim dia de vigència de la mesura (1 mes                
després de la finalització de l'estat d'alarma), sempre que l'import del subsidi sumat als              
ingressos derivats de la resta d'activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim             
Interprofessional (950€). 
 
Quina serà la quantia? 
Dependrà de quant s'hagi reduït l'activitat i de la retribució que es rebia abans de l'extinció                
del contracte. 
 
La quantia d'aquest subsidi serà el resultat d'aplicar el 70% a la base reguladora              
diària (la base de cotització del mes anterior al fet causant, dividida per 30), i no podrà ser                  
superior al Salari Mínim Interprofessional sense pagues extraordinàries (950€) 
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En el cas de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi serà proporcional al               
percentatge de reducció de jornada. 
 
Si haguessin diversos els ocupadors, la quantia total del subsidi serà la suma de les               
quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun           
dels diferents treballs el percentatge del 70%. La quantia total no pot superar els 950€. 
 
Exemples: 

Base de cotització de 1.050 euros. 
Base reguladora diària: 35 euros 
70% de la base reguladora diària: 24´5€ 
24,5 x 30 = 735 
Subsidi: 735 euros/mes 

Base de cotització de 1.500 euros. 
Base reguladora diària: 50 euros 
70% de la base reguladora diària: 35€ 
35 x 30 = 1.050 
Subsidi: 950 euros/mes 

 
 
Quan començaré a cobrar el subsidi? 
El SEPE dictarà resolució expressa i notificarà el reconeixement o denegació del dret al              
subsidi en el termini màxim de tres mesos. Es podrà interposar reclamació prèvia contra les               
resolucions, expresses o presumptes, dictades pel SEPE. 
 
Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals des de la data del naixement del dret i                
s'abonarà el dia 10 de cada mes en l'entitat bancària facilitada en la sol·licitud. 
 
 
És compatible amb el treball o amb altres prestacions? 
 
És compatible amb activitats per compte d'altri o pròpia, inclòs també el treball en el               
sistema especial d'empleats de llar, però sempre que la suma dels salaris percebuts per la               
resta d'activitats i el subsidi no sigui superior al SMI. 
 
És incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït             
recuperable del Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula un permís per a les persones                
treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials. 
 
 
Més informació 
http://www.sepe.es/ 
www.ugt.cat 
sis@catalunya.ugt.org 
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